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Готель «Слов’янський»

Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, 

вул. Монастирська, 2а.

Готель “Слов’янський” розташований в м. Новгород-
Сіверський Чернігівської області на мальовничому березі
р. Десна в безпосередній близькості від Спасо-
Преображенського монастиря (XI-XII ст.). Новгород-
Сіверський, місто легендарного князя Ігоря
Святославовича, де збереглася ціла низка історико-
культурних пам’яток, є одним з найцікавіших для туристів
міст нашої країни.
Номерний фонд у кількості 30 шт. представлений в
чотирьох категоріях: стандарт, напівлюкс, люкс,
апартаменти. Кожен номер обладнаний кондиціонером,
сейфом, і окремою ванною кімнатою з цілодобовим
водопостачанням. Для зручності гостей в усіх номерах
передбачені електронні замки, супутникове телебачення
та інтернет-доступ.

28.04.2021

₴52 656 516

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-04-21-000001-3
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-komertsijnogo-pidpryyemstva-gotel-slov-yanskyj/


м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Науково-дослідна виробничо –

технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку”.
Підприємство створене з метою досягнення

високопрофесійного і високоефективного вирішення
питань у сфері капітального будівництва та
реконструкції житла і об’єктів соціального

призначення. Підприємство здійснює діяльність у
сфері інжинірингу та надає послуги технічного

консультування, а також послуги у сфері архітектури.

28.04.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ЄМК ДП “Науково-дослідна виробничо-технічна
агенція “Стратегія регіонального розвитку”

₴1 888 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000022-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-naukovo-doslidna-vyrobnycho-tehnichna-agentsiya-strategiya-regionalnogo-rozvytku-za-adresoyu-m-kyyiv-vul-velyka-zhytomyrska-9/


Будівлі колишньої електростанції

Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 4Б.

Будівлі колишньої електростанції – введена в експлуатацію у
1947 році, як резервне джерело електропостачання ДП
“Ізмаїльський морський торгівельний порт”, яким в
теперішній час не використовується внаслідок
невідповідності технічної ефективності сучасним вимогам та
потребам. Конструктивна схема одноповерхової будівлі:
монолітний цегляний каркас. Стіни: зовнішні – цегла,
фасадна штукатурка; внутрішні – цегла, штукатурка цегляних
стін. Покрівля: багатоскатна, шиферна зі зовнішнім
водовідведенням. Вікна, двері – дерев’яні. Підлога –
залізобетонна, з покриттям металу на трубної розводки
мережі охолодження дизелів. Прокладка виконана в підлозі.
Комунікації – розгалуження холодної води для охолодження
дизель-генераторів з виходом на градирню.
Водопостачання – централізоване від міської мережі.

29.04.2021

₴1 297 600

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-30-000099-2
https://privatization.gov.ua/product/budivli-kolyshnoyi-elektrostantsiyi-z-obladnannyam-ta-gradyrneyu/


Будинок відпочинку

Львівська область, Дрогобицький район, 

с. Модричі, вул. Курортна, 3.

Одноповерхова будівля будинку відпочинку з
мансардним поверхом. Фундамент – бетон. Стіни –

цегла, дерево. Покрівля металева. Перекриття
дерев’яне. Підлога – цементна стяжка, плитка, паркет,

дерево. Сходи – дерево. Інженерні комунікації
(електричні мережі, водопровід, мережі каналізації,
газопровід) від’єднані. Об’єкт розташований на

земельній ділянці площею 0,06 га.

30.04.2021

₴71 493

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-02-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/budynok-vidpochynku-zagalnoyu-ploshheyu-221-3-kv-m-inv-150062-150063/


Нежитлове приміщення

Рівненська область, Зарічненський район, 

смт. Зарічне, вул. Лесі Українки, 6.

Нежитлове приміщення, адмінприміщення
загальною площею 79,4 м², перебуває в гарному

стані. Матеріал стін – дерево, цегла, покрівля –

металочерепиця, підлога – дошки, наявні

комунікації електрики, опалення водяне.

Балансоутримувач: Управління Західного офісу
Держаудитслужби в Рівненській області.

30.04.2021

₴143 148

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-02-000039-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-adminprymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-79-4-kv-m/


м.Львів, вул. Базарна, 20.

ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” є єдиним в Україні
спеціалізованим проектно-конструкторським інститутом
по розробці та проектуванню транспортних систем,
підіймально-транспортного обладнання неперервної дії.

В інституті накопичений значний інтелектуальний
потенціал. В технічному архіві ПрАТ “ПКІ
конвеєробудування” зберігаються проектно-
конструкторські документи на більш ніж 30 видів
обладнання транспортних систем для механізації та
автоматизації вантажно-розвантажувальних та
транспортно-складських робіт, що в різні часи були
розроблені інститутом та поставлені на виробництво
більше 2-х тисяч підприємств різних галузей господарства
України та країн колишнього СРСР.

30.04.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ПрАТ “Проектно-конструкторський
інститут конвеєробудування”

₴118 070

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000049-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-prat-proektno-konstruktors-kij-institut-konveerobuduvanna/


Об’єкт незавершеного будівництва

Чернігівська область, смт. Варва, 

вул. Зарічна, 80б.

Незавершене будівництво цегельного заводу. До
складу об’єкта входять: будівля головного корпусу,

будівля глинозапаснику, будівля каналізаційно-

насосної станції, пожежний резервуар, будівля

трансформаторної підстанції, будівля котельні,
каналізаційні мережі. Рік будівництва – 1991.

30.04.2021

₴588 097

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000079-2
https://privatization.gov.ua/product/nezavershene-budivnytstvo-tsegelnogo-zavodu-za-adresoyu-smt-varva-vul-zarichna-80b/


ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»

м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу
ПАТ “Херсонський завод “Судмаш”.

Підприємство займається розробкою конструкторської
документації та виготовленням телескопічних підйомників
для потреб комунальних підприємств і пожежно-
рятувальних частин ДСНС України, капітальним ремонтом
пожежних автопідйомників відомих світових виробників,
модернізацією пожежних автодрабин. Завод розробляє та
виготовляє суднові пристрої, кнехти, суднові
водогазонепроникні двері, спеціалізовані гідравлічні
вироби тощо. “Судмаш” має у своєму розпорядженні 11
об’єктів нерухомості загальною площею майже 33 тис м²,
земельну ділянку площею 6,5201 га та основні виробничі
засоби.

30.04.2021

₴67 235 000

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2019-05-31-000008-1
https://privatization.gov.ua/product/privatization-pat-hersons-kij-zavod-sudmas/


Частина нежитлових приміщень

Херсонська обл., Високопільський р-н, 

смт Високопілля, вул. Банкова, 19.

Об’єкт являє собою частину нежитлових приміщень
загальною площею 341,7 м², розташованих на першому та
другому поверхах двоповерхової адміністративної
будівлі. Будівля виконана із цегли на фундаменті із
залізобетонних блоків, перекриття – залізобетонні
плити, підлоги – лінолеум по бетонній основі, сходи –
залізобетонні, покрівля – асбофанера; отвори: віконні –
подвійні, дверні – однопільні; внутрішнє оздоблення:
стіни та стеля оштукатурені, побілені, частково обклеєні
шпалерами; інженерні комунікації: електропостачання,
газопостачання – від місцевих мереж, опалення – від
газового водогрійного котла, водопостачання та
водовідведення – немає даних.

05.05.2021

₴184 752

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-12-000033-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovyh-prymishhen-administratyvnoyi-budivli-ploshheyu-341-7-kv-m/


Адміністративні приміщення

Рівненська область м. Березне, вул. Київська, 9.

Двохповерхове адміністративне приміщення,

загальною площею 496,5 м². Матеріал стін – цегла.

Об’єкт приватизації перебуває в хорошому стані.

Балансоутримувач – Головне управління статистики у
Рівненській області.

05.05.2021

₴1 289

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-02-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvni-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-496-5-kv-m/


Комплекс будівель

Кіровоградська обл., м. Новомиргород, 

вул. Соборності 302.

До складу об`єкта входять: окремо розташована
одноповерхова адміністративна будівля, яка складається з
п`ятнадцяти нежитлових приміщень (згідно з планом
будівлі) загальною площею 251,4 м², фундаменти – стрічкові
кам`яні, стіни глинобитні, облицьовані цеглою, перекриття –
дерев`яні балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога
дерев`яна, двері і вікна дерев`яні. Електропостачання
відрізане, опалення та каналізація відсутні, рік побудови –
1952, фізичний стан – незадовільний; гараж – окремо
розташована одноповерхова будівля, яка складається з
трьох боксів загальною внутрішньою площею 83,42 м²,
фундаменти – стрічкові кам`яні, стіни цегляні, перекриття –
дерев`яні балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога
бетонна, двері і ворота дерев`яні, електропостачання
присутнє, рік побудови – до 1984, фізичний стан –
задовільний.

05.05.2021

₴267 400

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-01-000072-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-kompleks-budivel-novomyrhorod/


Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25.

Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ
державного підприємства «Управління справами

Фонду державного майна України»

(Дніпропетровська філія), який утворений шляхом

взяття на баланс майна єдиного майнового
комплексу колишнього державного підприємства
«Трансмаш», яке здійснювало виробництво

залізничного рухомого складу.

05.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Колишнє ДП «Трансмаш»

₴37 806 422

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-06-000080-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-strukturnyj-pidrozdil-derzhavnogo-pidpryyemstva-upravlinnya-spravamy-fondu-derzhavnogo-majna-ukrayiny-dnipropetrovska-filiya-shho-roztashovanyj-za-adresoyu-dnipropetrovska-ob/


Адміністративна будівля

Херсонська область, м. Берислав, Бериславський
район, вул. Конотопської перемоги , 68а.

До складу об’єкта входить адміністративна будівля:
фундамент – бетон, стіни та перегородки – бетоні блоки,
перекриття – з/бетон, підлоги – бетон, дощаті, покриття –
шифер, прорізи: віконні та міжкімнатні двері – дерев’яні,
вхідні двері – металеві, внутрішнє оздоблення – стіни
поштукатурено, поклеєні шпалери; інженерне
оснащення – електропостачання; гараж: фундамент –
бетон, стіни та перегородки – бетоні блоки, перекриття –
з/бетон, підлоги – бетон, покрівля –шифер, в’їзні ворота–
металеві; туалет: фундамент – бетон, стіни – цегла,
підлога – бетон, покрівля – шифер, двері – дерев’яні,
електропостачання – відсуне; огорожа № 1 – металеві
ворота на металевих стовпах; огорожа№ 2 – бетонна на
бетонних стовпах.

05.05.2021

₴219 327

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-11-000011-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-103-kv-m-garazh-lit-b-zagalnoyu-ploshheyu-32-kv-m-tualet-lit-v-ogorozha-1-2/


Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 4

приміщення 3.

Нежитлове приміщення знаходиться на першому
поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Рік

побудови будівлі – 1975. Матеріал конструктивних
елементів – залізобетонні плити. Приміщення

загальною площею 42,3 м² має окрему вхідну групу,

обладнану металевим пандусом і складається з
чотирьох приміщень, коридору та санвузла.

Приміщення знаходиться в задовільному стані, не
використовується. Укладені договори на оплату

комунальних послуг (теплопостачання,

електропостачання та цілодобову технічну охорону).

06.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Нежитлове приміщення

₴389 910

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-09-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-42-3-kv-m/


Тернопільська обл., Теребовлянський р-н.,

с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 2.

Тваринницьке приміщення загальною площею 4367,3

м². Балансоутримувач: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ

37199618). Земельна ділянка площею 0.6 га. Згідно з
довідкою ДП “Укрспирт” щодо даного Об’єкта

приватизації – станом на 02.02.2021 договора оренди
відсутні.

06.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Тваринницьке приміщення

₴1 517 113

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-10-000004-2
https://privatization.gov.ua/product/tvarynnytske-prymishhennya/


Полтавська обл., м. Лубни, пров. Верстатобудівників, 19.

Частина нежилої двоповерхової будівлі, загальною
площею 123,9 м², знаходиться на першому поверсі

двоповерхової будівлі. Нежитлова будівля збудована
в 1972 році, знаходиться в центральній частині міста

Лубни. Нежитлова будівля збудована з цегли,

фундамент – бутобетон, покрівля – рулонобітум,

перекриття – з/б плити, підлога – лінолеум. В будівлі є

газове опалення (котел) електрика та водопровід,

каналізація відсутня. Приміщення потребує ремонту.

07.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Частина нежитлової будівлі

₴583 100

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-07-000001-2
https://privatization.gov.ua/product/chastyna-nezhytlovoyi-budivli-a-2-zagalnoyu-ploshheyu-123-9-kv-m/


м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А.

Єдиний майновий комплекс державного
підприємства “Центр з сертифікації шин і

гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ”.

Середньооблікова чисельність працівників станом на
31.12.2020 - 4 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є

регулювання та сприяння ефективному веденню
економічної діяльності.

07.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Центр з сертифікації шин і гумотехнічних
виробів «СЕПРОШИНАГТВ»

₴26 169

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-12-000036-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-tsentr-z-sertyfikatsiyi-shyn-i-gumotehnichnyh-vyrobiv-seproshynagtv/


Об’єкт незавершеного будівництва

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, 

с. Довжок, вул. Унявко, 1.

Об’єкт незавершеного будівництва «Солодове
відділення» обліковується на балансі Державного
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості “УКРСПИРТ”. Процент готовності
будівництва становить 79%. Фундамент – залізобетонні
фундаментні блоки, стіни – цегляні, частково
поштукатурені, облицьовані, перегородки – цегляні,
частково поштукатурені, облицьовані, перекриття –
залізобетонні плити перекриття, підлога цементна,
покрівля – сумісна з перекриттям, вікна – подвійні,
створчаті, двері – однопільні, частково відсутні,
інженерне обладнання – частково електрифіковано,
більшість відсутня, оздоблення зовнішнє –
поштукатурено, облицьовано.

07.05.2021

₴1 743 642

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-07-000076-2
https://privatization.gov.ua/product/ob-yekt-nezavershenogo-budivnytstva-solodove-viddilennya-lit-g/


ЄМК ДП «Дунаєвецький комбінат
хлібопродуктів»

Хмельницька обл., смт Дунаївці, 
вул. Лермонтова, 1.

Комбінат здійснює заготівлю, переробку, обробку і
зберігання зернових культур, займається виробництвом
продуктів борошномельно-круп'яної промисловості і
комбікормів для тварин, що утримуються на фермах.
Маючи у своєму розпорядженні 7 земельних ділянок
загальною площею 36,9 га, а також нерухоме майно
загальною площею понад 79 тис м² , «Дунаєвецький КХП»
навіть в сьогоднішніх непростих умовах успішно та
ефективно працює. Найкращим свідченням цього є
прибуткова діяльність підприємства - за 2020 рік розмір
прибутку склав 2 260 тис грн. Комбінат добре забезпечений
необхідними основними засобами, серед яких варто
відзначити: елеватор лінійного типу, бетонні силоси,
склади, зерносушарку, автопарк та залізничні під’їзні колії
тощо.

07.05.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

₴187 637 810

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-09-000027-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-dunayevetskyj-kombinat-hliboproduktiv-2/



